Paaswake 2022

Alle vaste gezangen komen uit de 1ste Mis.
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PLECHTIGE OPENING VAN DE PAASWAKE (LICHTRITUS)

Zegening van het vuur en ontsteking van de Paaskaars.
P: De genade van de Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de gemeenschap
van de heilige Geest zij met u allen.
A: Amen
P: Broeders en zusters.
In deze heilige nacht,
waarin onze Heer Jezus Christus
van de dood naar het leven is overgegaan,
nodigt de Kerk alle gelovigen over heel de wereld uit
bijeen te komen om te waken en te bidden.
Samen gaan wij nu het Pasen van de Heer herdenken:
wij gaan luisteren naar zijn woord en zijn sacramenten vieren
en wij hopen eens te mogen delen in zijn overwinning op de
dood om voor altijd met Hem te leven in God.
Laat ons bidden.
God, door uw Zoon
hebt Gij aan de gelovigen uw licht geschonken,
gelijkend op een vuur.
Zegen dit nieuwe vuur en laat ons door deze paasviering
branden van zo’n groot verlangen naar de hemel
dat wij met een zuiver hart mogen komen op het feest
van het eeuwige licht.
Door Christus onze Heer.
A: Amen.
Ontsteking van de Paaskaars.
P: Het licht van Christus’ glorievolle verrijzenis moge
uit ons hart en onze geest de duisternis verdrijven.
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Intocht met het nieuwe licht, terwijl wij driemaal zingen:
P: Lumen Christi
A: Deo Gratias

Licht van Christus
Heer, wij danken u

Intussen wordt het licht van de Paaskaars aan iedereen doorgegeven.

Paasjubelzang: Laat juichen
P:

A:
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P:

A:
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P:

A:

P: De Heer zal bij u zijn.
P: Verheft uw hart.
P: Brengen wij dank aan
de Heer, onze God.

A: De Heer zal u bewaren.
A: We zijn met ons hart bij de Heer.
A: Hij is onze dankbaarheid
waardig.
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P: Ja, Gij zijt onze dankbaarheid waardig, Vader en Heer van al wat
bestaat. Met hart en ziel zingen wij U lof om Jezus Christus, uw
Zoon, wiens bloed ons vrijheid en vergeving heeft gebracht. Hij is
het Paaslam, dat tot redding van Gods volk in deze nacht voor ons
geofferd wordt. In deze nacht trekt Israël uit Egypte en gaat
droogvoets door de Rode Zee. In deze nacht wijst een stralend licht
de weg, het Licht der wereld, dat alle duisternis verdrijft. In deze
nacht heeft Jezus Christus de ketenen van de dood verbroken en is
Hij als overwinnaar uit de doden opgestaan. Hoe goed zijt Gij, Heer
God, hoezeer hebt Gij ons liefgehad. Gij hebt uw Zoon gegeven voor
onze bevrijding, zijn dood heeft onze schuldigheid doorkruist, ons
lot heeft Hij ten goede gekeerd. Dit is de heilige nacht, waarin
duisternis wijkt, zonde wordt vergeven, vreugde komt voor
droefheid, een gelukkige nacht, waarin God en mensen elkander
vinden.
Heilige Vader, aanvaard in deze glorierijke paasnacht het loflied dat
de kerk U toezingt nu zij haar licht heeft ontstoken. Laat dit licht
onverminderd schijnen, morgen en alle dagen, in alles wat wij doen,
in heel ons leven. Laat het zijn als de verrezen Christus, de
morgenster die, eens verrezen, nimmer meer zal ondergaan. Wij
bidden U, Heer, die ons geschapen hebt, geef vrede in onze dagen.
Laat de vreugde van dit paasfeest voor ons een blijvende vreugde
zijn, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
A:

Allen doven de kaarsen en gaan zitten.
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DIENST VAN HET WOORD
P: Broeders en zusters,
luisteren wij nu na dit plechtig begin van deze paaswake
naar het woord van God.
Wij gaan nu overwegen hoe in het verre verleden
God, die ons geschapen heeft, zijn volk heeft gered
en hoe Hij in de volheid van de tijden
zijn Zoon heeft gezonden om ons te verlossen.
Bidden wij de Heer die dit heilswerk is begonnen
in het mysterie van zijn sterven en verrijzen,
dat Hij het in ons tot voltooiing brengt.

Eerste lezing: Genesis 1, 1.26-31,2,1-3
In het begin schiep God hemel en aarde.
God sprak: ‘Nu gaan wij de mens maken, als beeld van ons, op ons
gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, de vogels van de
lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het
gedierte dat over de grond kruipt.’ En God schiep de mens als zijn
beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij
hen. God zegende hen en God sprak tot hen: ‘Weest vruchtbaar en
wordt talrijk; bevolkt de aarde en onderwerpt haar; heerst over de
vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte
dat over de grond kruipt.’
En God sprak: ‘Hierbij geef ik alle zaadvormende gewassen op de hele
aardbodem aan u en alle bomen met zaaddragende vruchten: zij zullen
u tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van
de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan al wat dierlijk leven
heeft geef Ik het groene gras als voedsel.’ Zo gebeurde het. God bezag
alles wat Hij gemaakt had en Hij zag dat het heel goed was. Het werd
avond en het werd ochtend; dat was de zesde dag.
Zo werden de hemel en de aarde voltooid en alles waarmee ze
toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht
had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van het werk dat Hij
verricht had.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God
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Tussenzang: Psalm 100
Jubilate Domino, omnis terra;
servite Domino in laetitia.
Intrate in conspectu eius
in exsultatione.

Juicht allen, God ter eer;
dient de Heer met blijdschap.
Treedt met vreugdegezangen
voor zijn troon.

Gebed

Tweede lezing: Exodus 14,15-15,1
In die dagen sprak de Heer tot Mozes: ‘Wat roept gij Mij toch? Beveel
de Israëlieten verder te trekken. Gijzelf moet uw hand opheffen, uw staf
uitstrekken over de zee en ze in tweeën splijten. Dan kunnen de
Israëlieten over de droge bodem door de zee trekken. Ik ga de
Egyptenaren halsstarrig maken zodat zij hen achterna gaan. En dan
zal Ik Mij verheerlijken ten koste van Farao en heel zijn legermacht, zijn
wagens en zijn wagenmenners. De Egyptenaren zullen weten dat ik de
Heer ben, als Ik Mij verheerlijk ten koste van Farao, zijn wagens en zijn
wagenmenners.’
De engel van God die aan de spits van het leger der Israëlieten ging,
veranderde van plaats en stelde zich achter hen op, tussen het leger
van de Egyptenaren en het leger van de Israëlieten. De wolk bleef die
nacht donker zodat het heel die nacht niet tot een treffen kwam. Toen
strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heer deed die hele nacht
door een sterke oostenwind de zee terugwijken. Hij maakte van de zee
droog land en de wateren spleten vaneen. Zo trokken de Israëlieten
over de droge bodem de zee door, terwijl de wateren links en rechts
een wand vormden. De Egyptenaren zetten de achtervolging in; alle
paarden van Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners gingen achter
de Israëlieten aan de zee in.
Tegen de morgenwake richtte de Heer zijn blikken vanuit de wolkkolom
en de vuurzuil op de legermacht van de Egyptenaren en bracht ze in
verwarring. Hij liet de wielen van de wagens scheeflopen zodat ze
slechts met moeite vooruit kwamen. De Egyptenaren riepen uit: ‘Laten
we vluchten voor de Israëlieten, want de Heer strijdt voor hen tegen
ons.’
Toen sprak de Heer tot Mozes: ‘Strek uw hand uit over de zee, dan zal
het water terugstromen over de Egyptenaren en hun wagens en
wagenmenners.’ Mozes strekte zijn hand uit over de zee en toen het
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licht begon de worden vloeide de zee naar haar gewone plaats terug.
Daar de Egyptenaren er tegen in vluchtten dreef de Heer hen midden
in de zee. Het water vloeide terug en overspoelde wagens en
wagenmenners, heel de strijdmacht van Farao die de Israëlieten op de
bodem van de zee achterna waren gegaan. Niet één bleef gespaard.
De Israëlieten daarentegen waren over de droge bodem door de zee
heengetrokken, terwijl de wateren links en rechts van hen een wand
vormden.
Zo redde de Heer op deze dag Israël uit de greep van Egypte: Israël
zag de Egyptenaren dood op de kust liggen. Toen Israël het machtige
optreden van de Heer tegen Egypte gezien had, kreeg het volk ontzag
voor de Heer: zij stelden vertrouwen in de Heer en in Mozes zijn
dienaar.
Toen hieven Mozes en de Israëlieten ter ere van de Heer een lied aan.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God
Tussenzang: Cantemus Domino
Cantemus Domino: gloriose
enim honorificatus est, equum
et ascensorem proiecit in mare:
adiutor et protector factus est
mihi in salutem.

Laten we zingen voor de Heer,
want roemvol is Hij verheerlijkt;
paard en ruiter wierp Hij in zee.
Hij werd mij een helper
en beschermer ten heil.

Gebed
Gloria
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus Te.
Benedicimus Te.
Adoramus Te.
Glorificamus Te.
Gratias agimus tibi propter
magnam gloriam tuam.
Domine Deus, rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.

Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde aan de
mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U,
Wij prijzen en aanbidden
U. Wij verheerlijken U, en
zeggen U dank voor Uw
grote heerlijkheid.
Heer, God, hemelse koning,
God, almachtige Vader.
Heer, eniggeboren Zoon,
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Domine Fili unigenite,
Iesu Christe, Domine Deus,
Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem
nostram. Qui sedes ad
dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam Tu solus
sanctus, Tu solus
Dominus, Tu solus
Altissimus,
Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu in
gloria Dei Patris.
Amen.

Jezus Christus. Heer God,
Lam Gods, Zoon van de
Vader. Gij, die wegneemt de
zonden der wereld, ontferm
U over ons. Gij, die
wegneemt de zonden der
wereld, aanvaard ons gebed. Gij, die zit aan de
rechterhand van de Vader
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de
Heilige, Gij alleen de
Heer, Gij alleen de
Allerhoogste, Jezus
Christus, met de
heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.

Derde lezing: Romeinen 6,3-11
Broeders en zusters, gij weet toch dat de doop waardoor wij één zijn
geworden met Christus Jezus ons heeft doen delen in zijn dóód? Door
de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij een
nieuw leven zouden leiden zoals Christus door de macht van zijn Vader
uit de doden is opgewekt.
Zijn wij één met Hem geworden door het beeld van zijn dood dan
moeten wij Hem ook volgen in zijn opstanding, in de overtuiging dat
onze oude mens met Hem gekruisigd is; daardoor is aan het bestaan
in de zonde een einde gekomen, zodat wij niet langer aan de zonde
dienstbaar zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
Indien wij dan met Christus gestorven zijn geloven wij dat wij ook met
Hem zullen leven; want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden
verrezen, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem.
Door de dood die Hij gestorven is heeft Hij eens voor al afgerekend met
de zonde; het leven dat Hij leeft heeft alleen met God van doen. Zo
moet ook gij uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor
God in Christus Jezus.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God
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Alleluia

Confitemini Domino, quoniam
bonus, quoniam in saeculum
misericordia eius. Alleluia.

Looft de Heer, want Hij is goed
en zijn barmhartigheid is
zonder einde. Alleluia

Evangelie: Lucas 24,1-12
Op de eerste dag van de week gingen de vrouwen zeer vroeg in de
morgen naar het graf, met de welriekende kruiden die zij klaar gemaakt
hadden. Zij vonden de steen weggerold van het graf, gingen er binnen
maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet.
Terwijl zij niet wisten wat daarvan te denken, stonden er plotseling twee
mannen voor hen in een stralend wit kleed. Toen zij van schrik
bevangen het hoofd naar de grond bogen, vroegen de mannen haar:
‘Waarom zoekt ge de levende onder de doden ? Hij is niet hier, Hij is
verrezen. Herinnert u hoe Hij nog in Galilea tot u gezegd heeft: De
Mensenzoon moet overgeleverd worden in zondige mensenhanden en
Hij moet aan het kruis worden geslagen, maar op de derde dag zal Hij
verrijzen.’ Zij herinnerden zich zijn woorden, ze keerden van het graf
terug en brachten dit alles over aan de elf en aan al de anderen. Het
waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus;
de andere vrouwen die met hen waren vertelden aan de apostelen
hetzelfde. Maar dat verhaal leek de apostelen beuzelpraat en zij
geloofden hen niet.
Toch liep Petrus ijlings naar het graf; hij bukte zich voorover maar zag
alleen de zwachtels. Daarop ging hij terug, verbaasd nadenkend over
hetgeen er gebeurd was.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God

Overweging
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Litanie van alle heiligen: Allen staan
P: Kyrie eleison
P: Christe eleison
P: Kyrie eleison

A: Kyrie eleison
A: Christe eleison
A: Kyrie eleison

Sancta Maria, Mater Dei
Sancte Michaël
Sancti Angeli Dei
Sancte Ioannes Baptista
Sancte Ioseph
Sancti Petre et Paule
Sancte Andrea
Sancte Ioannes
Sancta Maria Magdalena
Sancte Stephane
Sancte Ignati Antiochene
Sancte Laurenti
Sancte Bonifati
Sancti Martyres Gorcomienses
Sanctae Perpetua et Felicitas
Sancta Agnes
Sancte Gregori
Sancte Augustine
Sancte Athanasi
Sancte Basili
Sancte Martine
Sancte Servati
Sancte Willibrorde
Sancte Benedicte
Sancti Francisce et Dominice
Sancte Francisce (Xavier)
Sancte Petre Canisi
Sancte Vite
Sancte Ioannes Maria (Vianney)
Sancta Catharina (Senensis)
Sancta Teresia (de Avila)
Sancta Liduina
Omnes Sancti et Sanctae Dei
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Ora pro nobis
Ora pro nobis
Orate pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Orate pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Orate pro nobis
Orate pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Orate pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Ora pro nobis
Orate pro nobis

Propitius esto
Wees genadig
Ab omni malo
Van alle kwaad
Ab omni peccato
Van alle zonden
A morte perpetua
Van de eeuwige dood
Per incarnationem tuam
Door Uw menswording
Per mortem et resurrectionem tuam
Door Uw dood en verrijzenis
Per effusionem Spiritus Sancti
Door de nederdaling van de H.Geest
Peccatores
Wij, zondaars,
Ut hunc fontem regenerandis tibi Filiis
gratia tua sanctificare digneris
Zegen dit water dat bestemd is voor
de dopelingen, met uw genade
Christe, audi nos
Christus, aanhoor ons
A: Alleluia, alleluia, alleluia.
K: Laudate Dominum, omnes
gentes: laudate eum omnes
populi.
Quoniam confirmata
est super nos misericordia
eius: et veritas domini manet.
in aeternum
A: Alleluia, alleluia, alleluia.
K: Gloria Patri et Filio et
Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et
nunc, et semper, et in
saecula saeculorum. Amen.
A: Alleluia, alleluia, alleluia.

libera nos, Domine
Heer, maak ons vrij
libera nos, Domine
Heer, maak ons vrij
libera nos, Domine
Heer, maak ons vrij
libera nos, Domine
Heer, maak ons vrij
libera nos, Domine
Heer, maak ons vrij
libera nos, Domine
Heer, maak ons vrij
libera nos, Domine
Heer, maak ons vrij
te rogamus audi nos
wij bidden u verhoor ons
te rogamus audi nos
wij bidden u verhoor ons
Christe, exaudi nos
Christus, verhoor ons.

Looft de Heer, alle
mensen looft Hem, alle
volken.
Omdat zijn ontferming
voor ons is bekrachtigd:
en de trouw des Heren
blijft in eeuwigheid.
Eer aan de Vader en de
Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het
begin, en altijd, en in de
eeuwen der eeuwen.
Amen
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ZEGENING VAN HET WATER
P: Broeders en zusters, laten wij met aandrang bidden tot God, onze
Heer, dat Hij dit water wil zegenen waarmee wij besprenkeld worden
ter herinnering aan ons doopsel. Hij moge ons vernieuwen om trouw
te blijven aan de Geest die wij hebben ontvangen.
Heer, onze God, wees in deze nachtwake van Pasen onder uw volk
aanwezig. Wij gedenken het wonder van de schepping en het
wonder van onze verlossing, dat nog groter is. Zegen dit water, dat
Gij hebt geschapen om aan het land vruchtbaarheid te schenken en
aan ons lichaam verfrissing en reinheid. Met water ook hebt Gij uw
volk barmhartigheid bewezen: door de zee hebt Gij het bevrijd uit de
slavernij en zijn dorst gelest in de woestijn. Onder het teken van
water hebben de profeten een nieuw verbond aangekondigd dat Gij
wilde sluiten met de mensen. Door het water, dat door Christus werd
geheiligd in de Jordaan, hebt Gij de zondige natuur van de mens in
het bad van de wedergeboorte opnieuw gereinigd. Laat daarom dit
water voor ons een herinnering zijn aan het doopsel dat wij hebben
ontvangen, en laat het ons in blijdschap verenigen met allen die op
Pasen door het doopsel zijn vernieuwd. Door Christus onze Heer.
A: Amen
Het licht van de Paaskaars wordt opnieuw verspreid.
Hernieuwing van de doopbeloften: Allen staan
P: Broeders en zusters,
Door het paasmysterie zijn wij in het doopsel begraven met Jezus
Christus, om met Hem een nieuw leven te kunnen leiden.
Daarom willen wij, nu de veertigdaagse voorbereiding op het
Paasfeest ten einde is, onze doopbeloften opnieuw uitspreken.
Want eens hebben wij ons verzet tegen de boze macht en tegen
al het kwaad dat hij sticht, en hebben wij beloofd
God in zijn heilige katholieke Kerk te dienen.
Daarom:
Zult u zich te allen tijden verzetten tegen kwaad en onrecht
om in vrijheid te leven als kinderen van God?
A: Ja, dat beloof ik.
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P: Zult u zich verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht,
zodat het kwaad zich niet van u meester maakt?
A: Ja, dat beloof ik.
P: Zult u de Heer uw God dienen en Hem alleen?
A: Ja, dat beloof ik.
Geloofsbelijdenis
P: Gelooft u in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde?
A: Ik geloof.
P: Gelooft u in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heer,
die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft, gestorven en
begraven is, die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods
rechterhand?
A: Ik geloof.
P: Gelooft u in de heilige Geest, de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven?
A: Ik geloof.
P: Moge de almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons heeft doen herboren worden uit water en heilige Geest en
ons vergeving heeft geschonken van onze zonden, ons door zijn
genade bewaren tot het eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer.
A: Amen.

Besprenkeling met het pasgewijde doopwater
Intussen wordt gezongen:
Vidi aquam egredientem
de templo a latere dextro,
alleluia: et omnes ad quos
pervenit aqua ista, salvi
facti sunt, et dicent: alleluia,
alleluia.

Ik heb water zien stromen uit
het heiligdom ter rechterzijde, en allen over wie dit
water komt, zullen gezegend
worden en zeggen: alleluia,
alleluia.
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Confitemini Domino quoniam
bonus: quoniam in saeculum
misericordia eius.
Gloria Patri et Filio et Spiritui
Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc
et semper, et in saecula
saeculorum. Amen.

Zingt de Heer een loflied
want Hij is goedertieren en
eeuwig duurt zijn barmhartigheid.
Eer aan de Vader en de
Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin,
en nu en altijd en in de
eeuwen der eeuwen. Amen.

De kaarsen worden weer gedoofd.
Voorbede en Intenties – de intentiekaars wordt aangestoken
A: Heer onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.
Intermezzo: Gereedmaken van de Tafel – collecte

Offertorium
Dextera Domini fecit
virtutem, dextera Domini
exaltavit me: non moriar,
sed vivam, et narrabo
opera Domini.
Alleluia

De hand van de Heer heeft haar
macht doen gelden; zij heeft mij
verheven. Ik zal niet omkomen;
Integendeel: vol levenskracht zal
ik het werk van de Heer
verkondigen. Amen

Bereiding van de gaven
P: Bidt, broeders en zusters…
A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer
van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.

Gebed over de gaven
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Eucharistisch gebed
P: De Heer zal bij u zijn.
P: Verheft uw hart.
P: Brengen wij dank aan
de Heer, onze God.

A: De Heer zal u bewaren.
A: We zijn met ons hart bij de Heer.
A: Hij is onze dankbaarheid
waardig.

P: U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en
genezing te vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen,
maar vooral in deze nacht bezingen wij U. Want ons paaslam,
Christus, is voor ons geslacht.
Hij, die voor ons geworden is het Lam dat wegdraagt de zonden der
wereld. Onze dood is Hij gestorven, voorgoed heeft Hij de dood
ontwapend en gedood; Hij is opgestaan ten leven en alles heeft Hij
nieuw gemaakt.
Vreugde om het Paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen,
vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten
die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:
Sanctus en Benedictus
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde
van Uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt
in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

P: Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft
Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en
talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde
worden gebracht aan uw Naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest,
en ze Lichaam en Bloed te doen worden van Jezus Christus, uw
Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.
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Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak
daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak
Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: NEEMT EN EET
HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN
WORDT.

LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede
om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER
VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND; DIT IS MIJN BLOED DAT
VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE
ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

P: Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn
wederkomst en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend
en heilig.
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw Kerk, en
wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U
verzoend hebt.
Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn
Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men ons
in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria,
de heilige Maagd en Moeder van God; met de heilige Jozef, haar
bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, en met allen
die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen
door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij
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met U worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde,
sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar Franciscus onze
paus, en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen, de
geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven.
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief
waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw Rijk.
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor
altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze
Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer,
onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid.
A: Amen.

Onze Vader
A: Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw rijk kome; uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
P: Verlos ons, Heer …..
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.

Vredewens
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Agnus Dei
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis. (2x)
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
ontferm U over ons. (2x)
Lam Gods, dat wegneemt
de zonden der wereld,
geef ons de vrede.

Uitnodiging tot de communie
P: Zalig zij …..
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
Communie
Communielied: Pascha nostrum
Pascha nostrum immolatus
est Christus, alleluia:
itaque epulemur in
azymis sinceritatis, et veritatis,
alleluia, alleluia, alleluia.

Christus, ons Paaslam,
is geslacht, alleluia;
laten wij dan feest vieren met het
zuivere brood van reinheid en
waarheid, alleluia

Slotgebed
Mededelingen
Zegen
P: Moge de almachtige God u op dit paasfeest zegenen en
beschermen tegen alle gevaren van de zonde.
A: Amen
P: Moge Hij die door de verrijzenis van zijn Zoon u tot het eeuwige
leven roept, u het geluk van de onsterfelijkheid schenken.
A: Amen
P: Moge u die na de dagen van Christus’ lijden met blijdschap het
paasfeest viert, met zijn hulp opgaan tot het feest van de eeuwige
vreugde.
A: Amen
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P: Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest
A: Amen
P: Gaat in vrede heen, alleluia, alleluia
A: God zij dank gebracht, alleluia, alleluia

Slotlied: De Heer is waarlijk opgestaan

Gij die de Vorst van vrede zijt,
de schepping is om U verblijd,
De morgen van de eerste dag,
zijt Gij verrezen uit uw graf,
Alleluia, alleluia, alleluia,

alleluia,
alleluia.
alleluia,
alleluia.

De Heer herwon zijn heerschappij,
Hij maakt’ ons in zijn liefde vrij,
Hij roept ons naar zijn paradijs,
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs,
Alleluia, alleluia, alleluia,

alleluia,
alleluia.
alleluia,
alleluia.
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Bezinning
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Zalig Pasen
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